Měsíčník obcí Ždírec, Myť, Žďár, Smederov
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DUBEN 2014

Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc byl ve znamení aprílového počasí, které k měsíci dubnu asi patří. Proto se musíme smířit
s tím, že přes den máme letní počasí, které vystřídají noční mrazíky. Trochu nám počasí pokazilo radost,
když nám jarní mráz zničil část úrody na zahrádkách, ale život jde dál. Přes rozmary počasí se život
v naší obci nezastavil. Poslední veřejné zasedání zastupitelů obce
se konalo v pátek 11. dubna v klubovně hasičů Smederov. Na
veřejném zasedání se mimo jiné projednávala žádost o dotaci na
měřič rychlosti, který chceme umístit u hlavní silnice v Myti.
Žádost jsme v termínu podali a nyní čekáme, zda budeme
úspěšní. Zastupitelé rovněž při zasedání rozhodli o finanční
podpoře nejmenších hráčů družstva házené, kdy byla poskytnuta
TJ Úslavanu finanční částka na zakoupení dětských dresů.
Investice do dětí se nám určitě vyplatí a máme radost, že jsou
naše děti vedené ke sportu. Jednoznačná podpora také panovala
při schvalování zakoupení hasičských pracovních stejnokrojů pro
družstvo našich hasiček. Důležitým bodem jednání na veřejném zasedání bylo navýšení finančních
prostředků na vybudování nové cesty u dětského hřiště ve Ždírci. Firma provedla zemní práce na stavbě
cesty a po hutní zkoušce podloží bylo zjištěno, že podloží nevyhovuje a cesta bude muset být
prohloubena a zpevněna kamenem. Proto se výstavba trochu pozdržela a hlavně se zvýšily její náklady.
Náklady vzrostou oproti původnímu plánu cca o 400 tisíc korun. Přes uvedené problémy se zhotovitel
zavázal, že stavbu dokončí ve stanoveném termínu, který je 31.
května 2014. Silnice by měla být podle smlouvy se
zhotovitelem a rozhodnutí zastupitelů bez konečné úpravy, což
znamená cesta bez asfaltu a chodníky bez zámkové dlažby. Je
to z důvodu následné výstavby rodinných domů, aby nedošlo
k poškození cesty a z finančních důvodů, kdy obec nedostala
na výstavbu inženýrských sítí do této lokality žádnou dotaci a
vše hradí ze svého rozpočtu. Žádný dotační titul nepodporuje
výstavbu inženýrských sítí do nové zástavby s vysvětlením, že
má obec prodat pozemky pod domy za takovou cenu, aby
výstavbu inženýrských sítí ze získaných prostředků uhradila.
K tomu nemám co dodat. Dále byli přítomní občané seznámeni
s postupem prací na přístavbě hasičské zbrojnice ve Ždírci, kdy po zimní přestávce začaly zemní práce a
od začátku měsíce května by měla firma začít stavět hrubou stavbu, tedy I. etapu výstavby. Ta by měla
být hotová do konce měsíce června 2014. Neprodleně na to by měla navazovat výstavba II. etapy,
dokončovací práce. Ukončení výstavby II. etapy je stanoveno na 30. září 2014. Jak jsme vás v minulém
čísle Našich listů informovali, na výstavbu a úpravy hasičské zbrojnice jsme dostali od Plzeňského kraje
dotace, proto je i v našem zájmu, aby byla výstavba dokončena ve stanovených termínech.
Duben byl oslavou příchodu jara v podobě velikonočních svátků. Stejně jako v minulých letech
našimi obcemi několikrát prošly děti, které pokračují v tradici křístání. Odměnou za jejich snahu jim
byly dary od občanů v podobě vajíček, cukrovinek a peněz. Jsme rádi, že je nadále udržována v naší obci
tato tradice. V klubovně hasičů na Smederově se o Velikonocích konala již popáté soutěž o nejlepší
Velikonoční nádivku. O soutěži se dočtete uvnitř listů, pouze bych chtěl pořadatelům akce poděkovat za

Veřejné zasedání zastupitelů obce se bude konat v pátek
9. května 2014 ve Ždírecké hospodě od 19.30 hod.

jejich činnost, kterou přispívají ke zlepšení kulturního a společenského života v naší obci. Konec měsíce
dubna byl ve znamení stavění májky a „sletu čarodějnic“. Májka byla již tradičně postavena na hřišti TJ
Úslavan Ždírec u Homolky a „slet čarodějnic“ se konal v parku u myťské lávky. Pořadatelům uvedených
akcí také patří poděkování. Podrobnosti o „sletu čarodějnic“ se dočtete uvnitř Našich listů. Dále jsme rádi
zveřejnili příspěvek Obce Louňová, která získala dotaci na obnovu lipové aleje a chtěla takto zveřejnit
poděkování jejímu poskytovateli.
V následujícím období nás čeká jak práce na rozběhnutých projektech, tak další práce na přípravě
Územního plánu. Územní plán připravujeme již několik let, není to nic mimořádného, okolní obce jsou na
tom stejně. Jedná se o dokument, který bude v platnosti řadu let a po dobu jeho platnosti se jím bude řídit
další rozvoj naší obce. Proto je cesta k jeho nové podobě tak dlouhá a složitá. V květnu nás čekají volby do
Evropského parlamentu, na jejichž přípravě již několik týdnů usilovně pracujeme. V obci je sídlo volebního
okrsku č. 1 v zasedací místnosti Obecního úřadu Ždírec, Ždírec 34, kde bude na volby dohlížet šesti členná
okrsková volební komise. Pro tyto volby byli do naší okrskové volební komise delegováni dva členové
politickou stranou a politickým hnutím, ostatní členové byli jmenováni starostou obce. Termín konání voleb
je v pátek dne 23. května 2014 v době od 14 do 22 hodin a sobotu dne 24. května 2014 v době od 08 do 14
hodin. Tímto bych chtěl všechny naše voliče pozvat k účasti na volby do Evropského parlamentu. Přece nám
nemůže být lhostejné, kdo nás bude zastupovat v Evropě a rozhodovat o našem osudu.
Současně bych vás chtěl pozvat na veřejné zasedání zastupitelů Obce Ždírec, které se bude konat ve
Ždírecké hospodě v pátek 9. května 2014 od 19,30 hod.
Bc. Bohuslav Vrátník, starosta obce

NOVÉ STROMOŘADÍ SRDCOVEK V OBCI LOUŇOVÁ
Do obce Louňová se vrátilo 15 kusů zcela nových líp Srdcovek.
Na kopci zvaném „Vávrák“ rostly po mnohá desetiletí lípy, kaštany a
jírovce. Tyto stromy byly v tak špatném stavu, že ohrožovaly občany
i
projíždějící
vozidla.
Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli o obnovu stromů.
Od Nadace ČEZ, jsme
obdrželi
dotaci,
která
pokryje téměř celé náklady
realizace nové výsadby
stromů.
Chtěl bych poděkovat Nadaci ČEZ za poskytnutí této dotace.
Luboš Skřivan, starosta obce

SDH Ždírec
Dne 10.5.2014 pořádá SDH Ždírec sběr kovového odpadu. Začátek akce je v 09.00 hodin. V případě
nutnosti hasiči pomohou s vynesením odpadu. Děkujeme SDH Ždírec
SDH Smederov
Dne 19.4.2014 v klubovně
SDH Smederov se konal již
5.
ročník
soutěže
o
Velikonoční
nádivku.
Hodnotila tříčlenná komise z
Holandska dvanáct vzorků.
Vítězka uprostřed Ludmila
Škardová, vlevo druhé místo
Marcela Kubová, vpravo třetí
místo Dana Pondělíková.
Jako bonus pro vítěze soutěže o velikonoční nádivku Ludmilu Škardovou byla vyjížďka na motokáře od
Pavla Pondělíka. Foto a text zaslal Pavel Pondělík.
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – obec
Smederov, v pondělí dne 26.5.2014 od 12.30 do 14.30 hodin. Děkujeme za pochopení. ČEZ Distribuce

Zprávy Českého svazu žen ve Ždírci
Poslední dubnový den byl opět příležitostí k tomu, aby se po roce
slétly místní čarodějnice a dodržely tak tradici Filipojakubské
noci. Oproti předešlým ročníkům se letos počasí vydařilo, což
napomohlo k vysokému počtu zúčastněných, kterých přilétlo na
svých košťatech kolem čtyřicítky. Na setkání nechyběly ani
nejrůznější soutěže (slalom s lopatou, hod myší do kbelíku s
vodou, přemístění různých hraček do branky za pomoci koštěte a
další jiné) a také drobné odměny za jejich absolvování. Potom
následovala závěrečná hromadná salva bouchnutím papírových
sáčků. A na samý konec se opékaly špekáčky. Zábava se vydařila
a všichni se dobře bavili, vč. čarodějnického dorostu - dobrá známka pokračování této akce i do budoucna.
Děkujeme všem za účast :-))
Jako nejbližší akce bude tradiční prodejní burza zeleninových a květinových přebytků a výpěstků, která
se uskuteční jako vždy na terase Ždírecké hospody. Termín je stanoven na sobotu 17. května 2014. Příjem
nabízených sazenic je od 13:00 hodin - samotný prodej započne přesně ve 14:00 hodin.
Už teď se těšíme na Vaši účast!!
Za ČSŽ - M.Kolevová
TJ ÚSLAVAN ŽDÍREC
Dne 3.5.2014 se na hřišti Sokola Přeštice uskutečnil jeden z turnajů přípravek družstev oddílů Národní
házené. Do turnaje bylo přihlášeno 15 družstev včetně našeho. Turnaj byl rozlosován do 3 skupin. Každá ze
skupin měla vyhrazenu jednu třetinu házenkářského hřiště, kdy každý zápas trval 10 minut. Čas turnaje se
nezadržitelně blížil a nastal poslední před zápasový trénink, který
se uskutečnil 1.5.2014 na našem hřišti. Po tréninku byly hráčům
rozdány nové dresy, které přípravce zakoupil Obecní úřad Ždírec,
za což patří poděkování všem, kteří nákup umožnili a schválili.
Předpověď počasí turnaji nepřála, ale bylo rozhodnuto, že se
turnaje zúčastníme. Samozřejmě, že se předpověď vyplnila, a po
krásných slunečných dnech přišla doslova studená sprcha.
Teploměry ukazovaly 3 st a vše kropil drobný déšť. I přes tuto
nepřízeň počasí se do Přeštic odjelo. Zde na nás čekalo
připravené hřiště, kdy pro mnohé naše hráče to byl vůbec první
kontakt s umělým povrchem. Začátek turnaje byl stanoven na
08.00 hodin. Po příjezdu do Přeštic stále drobně mrholilo, ale ani
to nemohlo zastavit odhodlání mladých sportovců turnaj odehrát. Tak se taky stalo. První hvizd rozhodčích
začal s drobných zpožděním, ale to naopak celé věci prospělo. Kolem 08.15 hodin se mračna roztrhla a nad
Přešticemi ustal déšť. Naši borci první dvě utkání v základní skupině prohráli. Nebylo divu, protože naše
družstvo bylo mezi všemi jediný nováček. Po druhém prohraném zápase mělo trenérské duo manželů
Poszpišilových se svými svěřenci pohovor, kde své hráče dokázali povzbudit tak, že na další dva zápasy ve
skupině nastoupilo zcela jiné družstvo , které oba své soupeře s přehledem porazilo. Těmito vítězstvími si
naše přípravka vybojovala postup do skupiny o 7-12 místo. Zde bylo celé družstvo povzbuzeno předchozím
vítězstvím a pro své soupeře bylo k nezastavení. Jednomu ze svých soupeřů v nástavbové skupině uštědřilo
porážku 11:1. To je za 10 minut hrací doby skutečně obdivuhodný výsledek. Jak bylo napsáno v nástavbové
skupině bylo naše družstvo k nezastavení a to vedlo ke 4 vítězstvím a jedné remíze. Tyto výsledky nakonec
stačily na celkově krásné 8. místo, kdy 7. místo obsadilo na skóre o 3 góly družstvo Kyšic A. Výsledek
oslavilo celé družstvo společným skandováním a popíjení dětských bublinek. Pořadatelé měli pro každé
družstvo připravený pohár a pro první tři i medailové ocenění. Dále byla připravená sladká odměna pro
nejlepší hráče z každého družstva. Za náš tým byl oceněn Míša Šmíd. Na závěr nutno dodat, že na nejlepší
družstva Plzně Újezda, Přeštic jsme v tomto turnaji neměli, ale naši hráči se neztratili. To ocenil při
vyhlašování výsledků i pan Zadražil z Přeštic, který je skutečným odborníkem Národní házené a o to více
tato pochvala potěší. Za skvělý výsledek nutno poděkovat všem hráčům, trenérské dvojici, ale i rodičům,
které družstvo na místě podporovali. Další turnaj, kterého se naše přípravka zúčastní je turnaj v Kyšicích,
který se koná 17.5.2014. Získaný pohár a diplom z Přeštic bude k vidění při zápasech na hřišti TJ Úslavanu
Ždírec.
Ing. Ladislav Vrátník
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Dne 2.4.2014 zemřela
ve věku 77 let
paní Jaruška MORAVCOVÁ
z Myti 58.
Čest její památce!

Dne 12.4.2014 zemřel
ve věku nedožitých 81 let
pan Karel NEDVĚD
ze Žďáru 12.
Čest jeho památce!
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Rádi bychom tímto poděkovali všem občanům za účast na posledním rozloučení s paní Jaruškou
Moravcovou, které se konalo v sobotu 12. dubna 2014 v kostele sv. Václava ve Žďáru.
Za celou rodinu Jana Loudová
DOMÁCÍ UDÁLOSTI
Ždírecká hospoda

16.5. – 19.00 – Rybáři – výborová schůze
17.5. – 14.00 – Prodejní výstava přebytků – ČSŽ Ždírec

REGIONÁLNÍ UDÁLOSTI
Muzeum jižního Plzeňska - Hradiště 1 (tel. 371 522 208)
Výstavy: Muzeum otevřeno: úterý - neděle 10-17 hod.
do 31.12. – Jak si kdo ustele, Velké prádlo našich
babiček
27.2.-11.5. – Blovice v letopisech
22.3.-31.5. – F.J.Vacek Kamenický – 145.výročí
úmrtí
1.5.-30.9. – Kdo si hraje nezlobí
7.-28.5. – Pichlavá krása – květy kaktusů
22.5.-31.8. – Josef Hodek – Obrazy, grafika, exlibris

Lidový dům

15.5. – 19.00 – Petr Kolář – akustický koncert
27.5. – 19.00 – Petr Jiříkovský – klavírní recitál
30.5. – 19.00 – Tančírna
31.5.-6.6. – Výstava panenek Barbie

Nepomuk

17.5. – 14.00 – Pouť v Unibricku – hraje Orion
31.5. – Zájezd do Národního divadla v Praze –
Cyrano z Bergeracu

Spálené Poříčí

8.5. – Jarní turistický pochod – obec Mešno
10.5. – hřiště Číčov – Turnaj v malé kopané
10.5. – 20.00 – Bára Zemanová + Band – Music
Sklep
17.5. - U mlýna – Bleší trh
17.5. – Formanka Hořehledy – Country večer
24.5. – Setkání s Lazar Bandem – Sokolovna
25.5. – Formanka Hořehledy – odpoledne
s dechovkou – hraje Orchestr Oty Hellera

Důležitá telefonní čísla:
Policie: 158
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155

Policie Blovice: 371 522 008
Velitel SDH Miroslav Synáč st.: 728 957 917
Záchranná služba Vlčice: 371 523 255, 377 672 111
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